ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BENAVENTE

MOÇÃO
TRAGÉDIA DOS FOGOS FLORESTAIS
Considerando a tragédia que assolou o país durante o Verão que agora termina com a
morte de oito bombeiros e do Presidente de Junta de Freguesia de Queirã, Município
de Vouzela, e ferimentos em mais de duas dezenas de bombeiros e populares que
combatiam as chamas na defesa das pessoas e bens em vários pontos do País.
Considerando o rasto de destruição deixado pelo fogo que destruiu casas, armazéns,
equipamentos, deixando algumas famílias em situação económica e emocional muito
débil.
Considerando que a tragédia só não atingiu maior dimensão devido à intervenção dos
bombeiros de todo o país, incluindo os das associações de Benavente e Samora
Correia, numa missão de elevada coragem e dedicação com um espírito abnegado e
altruísta que merece o reconhecimento público.
A Assembleia Municipal de Benavente reunida em sessão ordinária a 19 de setembro
de 2013 manifesta às famílias dos falecidos e aos bombeiros portugueses, o seu mais
profundo pesar pela perda de nove vidas de abnegados bombeiros e autarca que
tombaram no combate ao fogo e solidariza-se com as populações atingidas por esta
tragédia nacional que consumiu uma parte significativa do nosso património natural.
A Assembleia exorta o Ministério da Agricultura a intensificar os programas de defesa
e prevenção da floresta e o Ministério da Administração Interna a dotar os bombeiros
de meios que reforcem a sua segurança nas missões de combate aos fogos.
A Assembleia exorta ainda o Governo, a criar mecanismos de apoio aos proprietários
particulares e empresas atingidos pelos prejuízos causados pelo fogo em articulação
com os municípios e as freguesias porque são as autarcas quem conhece melhor as
situações verificadas em cada um dos locais sinistrados.

Benavente, 19 de setembro de 2013
Assembleia Municipal de Benavente
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Enviada para:










Bombeiros Voluntários de Benavente
Bombeiros Voluntários de Samora Correia
Federação Distrital dos Bombeiros
Autoridade Nacional de Proteção Civil
Liga dos Bombeiros Portugueses
Ministério da Administração Interna
Ministério da Agricultura e do Mar
Junta de Freguesia de Queirã
Câmara Municipal de Vouzela

Presente à IV Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 19.09.2013. ----------------------------------------Apresentada pelo eleito municipal independente, Nelson Lopes -------------------------------------------------------------------Aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benavente, 19 de setembro de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia Municipal de Benavente
- Carlos Alberto Salvador Pernes -
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